
درصد جمعيت كشورسالجمعيتپايتختكشور/منطقهرتبه
٪٢٠١٢١٫٥٢[١]٢٠٬٦٩٣٬٠٠٠پكنچين ١
٪٢٠١٤٠٫٩٠[٢]١٦٬٧٨٧٬٩٤٩دهلي نوهند ٢
٪٢٠١١١٠٫٣٢[٣]١٣٬١٨٩٬٠٠٠توكيوژاپن ٣
٪٢٠١٥١٢٫٤٤[٤]١٢٬٨٧٧٬٢٥٣مانيلفيليپين ٤
٪٢٠١١٨٫٠٧[٥]١١٬٥٤١٬٠٠٠مسكوروسيه ٥
٪١٠٬٢٣٠٬٣٥٠٢٠١٢١١٫١٠قاهرهمصر ٦
٪٢٠١١٤٫١٨[٦]١٠٬١٨٧٬٥٩٥جاكارتااندونزي ٧
٪٢٠١٢١٢٫٣٠[٧]١٠٬١٢٥٬٠٠٠كينشاساجمهوري دموكراتيك كنگو ٨
٪٢٠١٥٢٠٫٤٧[٨]٩٬٩٨٩٬٧٩٥سئولكره جنوبي ٩
٪٢٠١١٥٫٥٦[٩]٨٬٩٠٦٬٠٠٠داكابنگالدش ١٠
٪٢٠١٠٧٫٥١[١٠]٨٬٨٥١٬٠٨٠مكزيكوسيتيمكزيك ١١
٪٨٬٨٤٦٬٧٨٢٢٠١٤٩٫٩١تهرانايران ١٢
٪٢٠١٥١٣٫٢٥[١١]٨٬٦٣٠٬١٠٠لندنبريتانيا ١٣
٪٢٠١٢٢٨٫٢٩[١٢]٨٬٤٨١٬٤١٥ليماپرو ١٤
٪٢٠١٠١٢٫٤٢[١٣]٨٬٢٤٩٬١١٧بانكوكتايلند ١٥
٪٢٠١١١٦٫١٧[١٤]٧٬٦١٣٬٣٠٣بوگوتاكلمبيا ١٦
٪٢٠١٤٨٫٢٢[١٥]٧٬٥٨٧٬٨٠٠هانويويتنام ١٧
%٢٠١٥١٠٠/٠٠[١٦]٧٬٢٩٨٬٦٠٠هنگ كنگهنگ كنگ (چين) ١٨
٪٢١٫٥٩[١٧]٧٬٢١٦٬٠٤٠بغدادعراق ١٩
%٢٠١٥١٠٠/٠٠[١٨]٥٬٥٣٥٬٠٠٠سنگاپورسنگاپور ٢٠
٪٥٬١٥٠٬٠٧٢٢٠١٤٦٫٧٢آنكاراتركيه ٢١
٪٢٠١٢٢٩٫١٢[١٩]٥٬٠٨٤٬٠٣٨سانتياگوشيلي ٢٢
٪٢٠٠٩١٨٫٢٠[٢٠]٤٬٨٧٨٬٧٢٣رياضعربستان سعودي ٢٣
٪٢٠١٢٤٫٣٨[٢١]٣٬٥٢٠٬٠٠٠برلينآلمان ٢٤



٪٣٬٥٠٠٬٠٠٠١٥٫٣٢دمشقسوريه ٢٥
٪٣٬٤١٥٬٨١١٨٫٤٥الجزيرهالجزاير ٢٦
٪٢٠١٢٦٫٨٤[٢٢]٣٬٢٣٣٬٥٢٧مادريداسپانيا ٢٧
٪٣٬١٤٤٬٠٠٥١٢٫٦٣پيونگ يانگكره شمالي ٢٨
٪٣٬١٤٠٬٨٥٣١٠٫٢٨كابلافغانستان ٢٩
٪٣٬١٣٨٬٣٦٩٢٠١٠٧٫٦٧نايروبيكنيا ٣٠
٪٣٬٠٩٠٬٥٠٨٢٨٫٠٢آتنيونان ٣١
٪٢٠١٢٣٫٣١[٢٣]٣٬٠٤٠٬٧٤٠آديس آبابااتيوپي ٣٢
٪٢٠١٠٧٫١٦[٢٤]٢٬٨٩١٬٠٨٢بوئنوس آيرسآرژانتين ٣٣
٪٢٠١٤٤٫٧٢[٢٥]٢٬٨٦٨٬١٠٤رمايتاليا ٣٤
٪٢٠١٣٦٫٢٦[٢٦]٢٬٨٤٧٬٢٠٠كي يفاوكراين ٣٥
٪٢٠١٥١١٫٦٥[٢٧]٢٬٧٦٥٬٥٦٨يائوندهكامرون ٣٦
٪٢٠١٣١١٫٥٣[٢٨]٢٬٦٨٦٬٥١٦تايپهتايوان ٣٧
٪٢٠١٢١٫٣٣[٢٩]٢٬٦٤٨٬٥٣٢برازيليابرزيل ٣٨
٪٢٬٦٠٠٬٦٠٣٤٠٫٢٦اماناردن ٣٩
٪٢٬٤٥٣٬٧٧٩١١٫٤٣لوانداآنگوال ٤٠
٪٢٬٣٤٥٬٩٠٨٤٫٤٣پرتورياآفريقاي جنوبي ٤١
٪٢٠١٤٣٫٣٨[٣٠]٢٬٢٤١٬٣٤٦پاريسفرانسه ٤٢
٪٢٬٢٠٧٬٨٥٠٧٫٣٠تاشكندازبكستان ٤٣
٪٢٠١٥٢٢٫٩٦[٣١]٢٬٢٠٤٬٢٠٠باكوجمهوري آذربايجان ٤٤
٪٢٠١٠١٨٫٩٣[٣٢]٢٬١٣٥٬٤٩٨هاواناكوبا ٤٥
٪٢٬٠١١٬٧٢٥١٣٫٢٩پنوم پنكامبوج ٤٦
٪٩٫٧٣[٣٣]١٬٩٤٢٬٢٥٤بخارستروماني ٤٧
٪١٬٨٣٨٬٩٣٩٦٫٠٥كاراكاسونزوئال ٤٨
٪١٬٧٨٩٬٦٣٥٥٫٤٢رباطمراكش ٤٩



٪٢٠١٣٢٠٫٦٥[٣٤]١٬٧٤٩٬٦٧٣ويناتريش ٥٠
٪١٬٧٤٠٬٦٦١٤٫٥٩خارطومسودان ٥١
٪٢٠١١١٧٫٣٤[٣٥]١٬٧٢٩٬٠٤٠بوداپستمجارستان ٥٢
٪٢٠١٢٤٫٤٢[٣٦]١٬٧١١٬٣٢٤ورشولهستان ٥٣
٪١٬٧٠٢٬٠٦١١٧٫٩٨مينسكبالروس ٥٤
٪١٬٦٥٩٬٦٠٠٤٫٤٢كامپاالاوگاندا ٥٥
٪١٬٦٤٠٬٥٠٧٦٫٣٣آكراغنا ٥٦
٪٧٫٠٤[٣٧]١٬٦١٣٬٣٧٥آنتاناناريووماداگاسكار ٥٧
٪١٬٥٧٤٬٣٨٧٣٥٫٢٥بيروتلبنان ٥٨
٪٢٠١٤٢٢٫٣٣[٣٨]١٬٥١٥٬٠١٧استكهلمسوئد ٥٩
٪١٬٥٠٤٬٩٩١٩٫٦٥كيتواكوادور ٦٠
٪١٬٤٨٧٬٠٢٨١٠٫٥١هرارهزيمبابوه ٦١
٪١٬٤٥٠٬٠٠٠٦٦٫٨٥دوحهقطر ٦٢
٪١٬٤٣١٬٦٤٩٥٫٨٧صنعايمن ٦٣
٪١٬٣٩٩٬٩٨١١١٫٩١كوناكريگينه ٦٤
٪١٬٣٨١٬٨٣٠٤٫٦٥كواالالمپورمالزي ٦٥
٪١٬٣٦٩٬٧٩٧٤٠٫٢١مونته ويدئواروگوئه ٦٦
٪١٬٣٣١٬٢٥٤٩٫١٦لوزاكازامبيا ٦٧
٪١٬٢٨٩٬٦٢٦٨٫٤٣باماكومالي ٦٨
٪٢٠١١١١٫٨٣[٣٩]١٬٢٤١٬٦٦٤پراگجمهوري چك ٦٩
٪١٬٢٣٥٬٢٢٧١١٫٩٧پورتوپرنسهائيتي ٧٠
٪١٬١٨٤٬٠٤٥١٩٫٠٩طرابلسليبي ٧١
٪١٬١٧١٬٨٨٠٣٤٫٧٨كويتكويت ٧٢
٪١٬١٥٤٬٥٨٩١٦٫١٢بلگرادصربستان ٧٣
٪٢٠١٠١١٫١٠[٤٠]١٬١١١٬٨٣٨سانتو دومينگوجمهوري دومينيكن ٧٤



٪١٬٠٩٧٬١٣٣١٠٫٤٥موگاديشوسومالي ٧٥
٪١٬٠٩٠٬٢٩٥١٥٫٠٢صوفيهبلغارستان ٧٦
٪١٬٠٨٨٬٠٤٤١٫٦١برازاويلجمهوري كنگو ٧٧
٪٩٫٦٥[٤١]١٬٠٨٠٬٧٩٠بروكسلبلژيك ٧٨
٪٣٦٫٢٩[٣٧]١٬٠٨٠٬٤٨٧ايروانارمنستان ٧٩
٪١٬٠٧٦٬٦٨٩٤٫١٧ماپوتوموزامبيك ٨٠
٪١٬٠٧٠٬٢٠٠١٧٫٥٧فري تاونسيرالئون ٨١
٪١٬٠٤٥٬٧٦٩٢٢٫٧٦دوبلينجمهوري ايرلند ٨٢
٪١٬٠٤٤٬٩٩٣٢٣٫٣٤تفليسگرجستان ٨٣
٪١٬٠٣٠٬٥٩٤٧٫٢٩داكارسنگال ٨٤
٪١٬٠٢٢٬٠٠٠٢٠٠١٨٫٩٠گواتماالسيتيگواتماال ٨٥
٪١٬٠١٠٬٩٧٠٢٣٫٥٤مونرووياليبريا ٨٦
٪١٬٠٠٥٬٢٣١٥٫٩٤آواگادوگوبوركينافاسو ٨٧
٪٣٫٦٩[٤٢]١٬٠٠٣٬٢٨٥٢٠١١كاتماندونپال   ٨٨
٪٩٥٥٬٦٢٩٠٫٤٨اسالم آبادپاكستان ٨٩

٪٩٢٦٬٨٨٣١٥٫٢٤ماناگوئهنيكاراگوئه ٩٠

٪١٫٧٤[٤٥]٩٢٥٬٠٠٠[٤٤]نايپيداوميانمار ٩١

٪٩٠٧٬٨٠٢٣١٫٩٨اوالن باتورمغولستان ٩٢
٪٩٠٢٬٣٨٨٥٫٥٢ليلونگوهماالوي ٩٣
٪٢٫٥٥[٤٦]٨٩٨٬١٥٠اتاواكانادا ٩٤
٪٨٧٧٬٣٦٣٨٫٢٢الپازبوليوي ٩٥
٪٨٤٣٬٢٤٠١٤٫٧٤بيشككقرقيزستان ٩٦
٪٨٣٥٬١٥٣٢٠١٤٤٫٧٩آستانهقزاقستان ٩٧
٪٨٢٤٬٧٣٨١٢٫١٠لومهتوگو ٩٨



٪٨١٣٬٠٩٧٢١٫٠٤پاناماسيتيپاناما ٩٩
٪٤٫٨٣[٤٧]٨١٠٬٩٠٩آمستردامهلند ١٠٠
٪١٨٫٩١[٤٨]٨٠٤٬٢٠٠زاگربكرواسي ١٠١
٪٢١٫٩٤[٤٩]٧٩٧٬٠٠٠مسقطعمان ١٠٢
٪٤٫٤٦[٤٧]٧٩٤٬٨١٤نيامينيجر ١٠٣
٪٢٢٫٣٣[٥٠]٧٩٤٬٨٠٠كيشيناومولداوي ١٠٤

٪٩٫٦٨[٥٢]٧٨٠٬٢٠٠[٥١]اورشليماسرائيل ١٠٥

٪٠٫٤٥[٥٣]٧٧٨٬٥٦٧ابوجانيجريه ١٠٦
٪٧٦٣٬٦٣٤٢٧٫٥٣تيراناآلباني ١٠٧
٪٧٦٧٬٦٢٩٧٫٠٥تونستونس ١٠٨
٪٧٦٣٬٥٣٧١٤٫٥٧عشق آبادتركمنستان ١٠٩
٪٧٥١٬٢٨٨٥٫٨٦انجامناچاد ١١٠
٪٧٣٥٬٩٨٢٩٫٠٩تگوسيگالپاهندوراس ١١١
٪٧٣١٬٥٤٨١٤٫٧٩بانگيجمهوري آفريقاي مركزي ١١٢
٪٧١٩٬١٦٧١٨٫٤٩نواكشوتموريتاني ١١٣
٪٧١٨٬٤١٤٦٫١٠كيگاليرواندا ١١٤
٪٧١٣٬٠١٦٣٥٫٤٢ريگالتوني ١١٥
٪٧٠١٬٠٦٣٢٥٫٨٢كينگستونجامائيكا ١١٦
٪٦٥٨٬٨٩٣٢٠١٤٠٫٢١واشينگتن دي سياياالت متحده آمريكا ١١٨
٪٢٠١٣١٢٫٧٠[٥٤]٦٤٥٬٧٠١اسلونروژ ١١٩
٪٢٠١٦١١٫٥٥[٥٥]٦٣٥٬٥٩١هلسينكيفنالند ١٢٠
٪٦٫٢٧[٥٦]٥٨٥٬٠٩٧ابوظبيامارات متحده عربي ١٢١
٪٥٨٢٬٤٩٦٧٫١٠دوشنبهتاجيكستان ١٢٢
٪٥٦٤٬٦٥٧٥٫٤٠ليسبونپرتغال ١٢٣
٪٥٦٢٬٢٥٣١٠٫٠٢كپنهاگدانمارك ١٢٤



٪٥٥٦٬٧٢٣١٨٫٨٣ويلنيوسليتواني ١٢٥
٪٥٥٦٬٤٢٥٣٣٫٢٨ليبرويلگابن ١٢٦
٪١٬٢٥٨٬٠٠١٥٫٢٠اسمرهاريتره ١٢٧
٪٥٢١٬٣٦٦٨٫٢٢سان سالوادورالسالوادور ١٢٨
٪٥٢٠٬٧٢٢٧٫٦٦آسونسيونپاراگوئه ١٢٩
%١٠٠/٠٠[٥٧]٥٢٠٬٤٠٠ماكائوماكائو (چين) ١٣٠
٪٤٩٢٬٦٨٠٩٫٣٠ادينبورگاسكاتلند ١٣١
٪٤٧٥٬٣٣٢٥٤٫٤٥شهر جيبوتيجيبوتي ١٣٢
٪٤٥٤٬٩٢٩٢٫٢٤ياموسوكروساحل عاج ١٣٣
٪٤٥٢٬٦٤٠٢٦٫٥٦بيسائوگينه بيسائو ١٣٤
٪٣٣٫٢٢[٥٨]٤٤٠٬٢٠٦تاليناستوني ١٣٥
٪٤٢٤٬٢٠٧٧٫٨٤براتيسالوااسلواكي ١٣٦

---٤٢١٬٣٥٦سان خوآنپورتوريكو (اياالت متحده) ١٣٧

٪٨٫٦٦[٥٩]٤٠٥٬٠٠٠٢٠١٥ولينگتوننيوزيلند ١٣٨
٪٣٫٧٨[٦٠]٣٨٤٬٤٦١بوجومبورابوروندي ١٣٩
٪٣٨٣٬٦٠٤١٠٫٠٢سارايووبوسني و هرزگوين ١٤٠
٪٣٧٢٬٤١٠٣٫٣٠جوباسودان جنوبي ١٤١
٪١٫٥٣[٦١]٣٥٤٬٦٤٤كانبرااستراليا ١٤١
٪٣٤٦٬١٠٠١١٫٣٠كارديفولز ١٤٢
٪٣٣٣٬٨٧١١٨٫٤٤بلفاستايرلند شمالي ١٤٣
٪٣٢٨٬١٩٥٦٫٧٤سان خوزهكاستاريكا ١٤٤
٪٤٫٠٩[٦٢]٢٩٩٬٣٩٦پورت مورسبيپاپوآ گينه نو ١٤٥
٪٢٨٧٬٥٧٩٤٫٢٥وين تيانالئوس ١٤٦
٪٠٫٨٠[٦٣].est ٢٨٧٬٢٠٠٢٠٠٢دودوماتانزانيا ١٤٧



٪١٢٫٩١[٦٢]٢٦٧٬٦٥٢ماسرولسوتو ١٤٨
٪٢٦٫٥٧[٦٤]٢٠٠٤ ٢٧٠٬٠٠٠lateنيكوزيا (جنوبي)قبرس ١٤٩
٪٢٨٠٬١٤٠١٣٫٦٠ليوبليانااسلووني ١٥٠
٪٢٥٤٬١٤٧٤٧٫١٣پاراماريبوسورينام ١٥١
٪٢٥٢٬٧٢١١٠٫٩٧ويندهوكناميبيا ١٥٢
٪٢٤٨٬٩٤٨٦٥٫٩٧ناسائوباهاما ١٥٣
٪١١٫١٧[٦٥]٢٢٥٬٦٥٦گابورونبوتسوانا ١٥٤
٪٢٫١٧[٦٦]٢٢٣٬٥٥٢پورتو نوووبنين ١٥٥
---١٩٨٬٢١٤پريشتيناكوزوو ١٥٦

١٩٤٬٦٦٨العيون (ادعا شده)
[٦٧]٣٬٠٠٠تيفاريتي (واقعي)

---١٥٩٬١٦٣تيراسپولترانس نيستريا ١٥٨
٪١٢٫٢٨[٦٨]١٤٧٬٢٥١پورت لوئيسموريس ١٥٩
٪١٤١٬٨٥٤٢٢٫٨٣پودگوريتسامونته نگرو ١٦٠
٪١٤٠٬٦١٦١٠٫٥٦منامهبحرين ١٦١
٪١٣٤٬٥٩٩١٦٫٨٣جرج تاونگويان ١٦٢
٪١٢٥٬٤٦٤٢٥٫١٥پراياكيپ ورد ١٦٣
٪١٫٥١[٦٩]١٢١٬٦٣١برن (دفاكتو)سوئيس  ١٦٤
٪٠٫٥٨[٧٠]١١٨٬٥٥٦سري جاياواردنپورا كوتهسري النكا ١٦٥
٪٣٥٫٦٠[٧١]١١٥٬٠٠٠ريكياويكايسلند ١٦٦
٪١١٠٬٠٠٠٣٩٫٠٦بريج تاونباربادوس ١٦٧
٪١٠٣٬٦٩٣٣٠٫٠٥مالهمالديو ١٦٨
٪١٣٫٤٣[٧٠]١٠١٬٢٥٩تيمفوبوتان (كشور) ١٦٩
٪١٣٫٣٠[٧٢]١٠٠٬٦٧٧ماالبوگينه استوايي ١٧٠

١٥٧
جمهوري دموكراتيك عربي صحرا

٢٠٠٩---



---[٧٣]٨٩٬٢٠٧نومئاكالدونياي جديد (فرانسه) ١٧١

---٨٤٬٨٩٣نيكوزيا (شمالي)قبرس شمالي ١٧٢
٪٩٫٥٨[٧٣]٨٤٬٤١٠سووافيجي ١٧٣
٪٨١٬٥٩٤٦٫٥٣امبابانهاسواتيني ١٧٤
٪١٤٫٠٧[٧٤]٧٦٬٤٢٠شهر لوكزامبورگلوكزامبورگ ١٧٥
٪٣٨٫٤٠[٧٥]٧٠٬٠٠٠كاستريسسنت لوسيا ١٧٦

١٧٧
 جزاير مارياناي 

[٧٦](٢٠٠٠) ٦٢٬٣٩٢سايپنشمالي (اياالت متحده آمريكا)
---

٪٦٠٬٢٠٠٨٫١٩مورونياتحاد قمر ١٧٨
٪١٠٫٥٦[٧٣]٥٩٬٢٨٨هونياراجزاير سليمان ١٧٩
٪٥٩٬٠٦٩٥٫٠١ديليتيمور شرقي ١٨٠
٪٥٦٬١٦٦٢٩٫١٠سائوتومهسائوتومه و پرنسيپ ١٨١

١٨٢
 سامواي آمريكا (اياالت 

[٧٧](٢٠٠٣) ٥٢٬٠٠٠پاگو پاگو(متحده
---

٪٥٠٬٤٧٩٣٫٧٦پرت آو اسپاينترينيداد و توباگو ١٨٣
١٨٤---

---[٧٨]٤٩٬٨٨٥ويلمستادكوراسائو (هلند) ١٨٥

٪٤٠٬٠٢٠٣٦٫٥٩كينگستونسنت وينسنت و گرنادين ها ١٨٦
٪٢٠٫٩١[٧٩]٣٩٬٨١٣آپياساموآ ١٨٧
٪١٥٫٠٣[٨٠]٣٨٬٠٠٠پورت ويالوانواتو ١٨٨
---[٨١](.est ٢٠١١) ٣٥٬٩٨٦موناكوموناكو ١٨٩



٪٣٤٬٨٢٨١٫٨٨بانجولگامبيا ١٩٠
٪٢٩٫٣١[٨٢]٣٠٬٠٠٠تاراواكيريباتي ١٩١

---[٨٣]٢٩٬٩٩٨اورنجستادآروبا (اورنجستاد) ١٩٢

٪٢٩٬٢٩٨٣٢٫٨٦ويكتورياسيشل ١٩٣

---٢٩٬٢٨٦جبل طارقجبل طارق (بريتانيا) ١٩٤

---٢٨٬٣٨٠سن هليهجرزي (بريتانيا) ١٩٥

٪٢٨٬١٣٥٦٫٧٣بندر سري بگاوانبرونئي ١٩٦

---٢٦٬٧٩٨جرج تاونجزاير كيمن (بريتانيا) ١٩٧

---٢٦٬٦٠٠دوگالسجزيره من (بريتانيا) ١٩٨

---[٨٤]٢٦٬٢٠٠پاپيتهپلي نزي فرانسه (فرانسه) ١٩٩

٢٠٠
 كرانه باختري رود 

 اردن (اسرائيل/حكومت
(خودگردان فلسطين

رام اهللا (دفاكتو)

[٨٥]٢٥٬٥٠٠

---

٪٢٥٬٤٠٠٤٨٫٢٦ماجوروجزاير مارشال ٢٠١
٪٢٢٬٨٨٤٢٨٫٨٩آندورا الوالآندورا ٢٠٢
٪٢٥٫٢٠[٨٦]٢٢٬٦٧٩سنت جانزآنتيگوآ و باربودا ٢٠٣



٪٢٢٬٤٠٠٢١٫٢٧نوكوآلوفاتونگا ٢٠٤

---[٨٧]١٨٬٥٧٣توشهاونجزاير فارو (دانمارك) ٢٠٥

---١٦٬٧٠١سن پتر پورتگرنزي (بريتانيا) ٢٠٦

٪٤٫٩٦[٨٨]١٦٬٤٥١بلموپانبليز ٢٠٧

---١٥٬٤٦٩نوكگرينلند (دانمارك) ٢٠٨

٪٢٠٫٦٢[٨٩]١٤٬٨٤٧روسودومينيكا ٢٠٩
٪١٣٬٠٤٣٢٤٫٠٧باسترسنت كيتس و نويس ٢١٠

---[٩٠]١١٬٢٩٦ماريهامجزاير آلند (فنالند) ٢١١

٢١٢
 جزاير ويرجين اياالت 

متحده (اياالت متحده)
شارلوت آمالي

١٠٬٨١٧---

٪٩٬٩٠٠٩٫٥٦پاليكيراياالت فدرال ميكرونزي ٢١٣

٢١٤
 جزاير ويرجين 

---٩٬٤٠٠رود تاونبريتانيا (بريتانيا)

٪٧٬٥٠٠٧٫٠٨سينت جورجسگرنادا ٢١٥
٪٢٠١٤١٫٤٥[٩١]٦٬٤٤٤والتامالت ٢١٦

---٦٬٠٠٠گوستاوياسنت بارثلمي (فرانسه) ٢١٧

٢١٨
 سنت مارتين 

---٥٬٧٠٠ماريگوفرانسه (فرانسه)



---٥٬٥٠٩سن پير، سن-پير-ا-ميكلونسنت پير و ماژالن (فرانسه) ٢١٩

---٥٬٤٤٥آواروآجزاير كوك (نيوزيلند) ٢٢٠

٪٥٬٢٤٨١٤٫٢١فادوتسليختن اشتاين ٢٢١
---٤٬٤٩٣سان مارينوسان مارينو ٢٢٢
٪٤٬٤٩٢٤٥٫٤٨فونافوتيتووالو ٢٢٣

٢٢٤
 جزاير توركس و 

كوك برن تاون، باهاماكايكوس (بريتانيا)
٣٬٧٠٠---

---[٩٢]نوحي ٢٬١١٥جزاير فالكلند (بريتانيا) ٢٢٥

---٢٬٠٧٥النگيربينسوالبارد (نروژ) ٢٢٦

جزيره كريسمس (استراليا) ٢٢٧
[٩٣]١٬٤٩٣فالينگ فيش كاو

---

---١٬٣٣٨فيليپسبورگ، سينت مارتنسنت مارتين (هلند) ٢٢٨

---١٬١٩١ماتا-اوتوواليس و فوتونا (فرانسه) ٢٢٩

---١٬١٦٩د وليآنگويال (بريتانيا) ٢٣٠

٪١٠٫٩١[٩٤]١٬١٠٠يارن (دفاكتو)نائورو ٢٣١

---١٬١٠٠هاگاتنياگوآم (اياالت متحده) ٢٣٢



---١٬٠١٠هميلتونبرمودا (بريتانيا) ٢٣٣

جزيره نورفولك (استراليا) ٢٣٤
كينگستون

---[منبع نامعتبر؟][٩٥]٨٨٠

---[٩٦](.est ٢٠٠٩) ٨٢٦واتيكان (دولت شهر)واتيكان  ٢٣٥

---٧١٤جيمزتاون، سينت هليناسينت هلينا (بريتانيا) ٢٣٦

---٦١٦الوفينيووي (نيوزيلند) ٢٣٧

---٥٢٤نداردتوكالئو (نيوزيلند) ٢٣٨

---٣٩١بريدز (دفاكتو)مونتسرات (بريتانيا) ٢٣٩

٪٣٩١١٫٨٧نگرولمودپاالئو ٢٤٠

جزاير كوكوس (استراليا) ٢٤١
وست آيلند، جزاير كوكوس

١٢٠---

جزاير پيت كرن (بريتانيا) ٢٤٢
ادمزتون، پيتكرن ايسلند

٥


